
بببذلك المراد ليس وهنا شرعي حكم عن البخبار هي الفقهاء اصطل ح في
واسألهم استخبرهم يعني اللغوية الفتوى بها المراد إنما الشرعية الفتوى

اللببه بخلق من أم أشد هم )) فسيقولون خلقنا أمن خلقا أشد أهم(( 
مببن أكبر والرض السماوات بخلق أن يعرف كل أشد الله بخلق من أشد؟
مببن عنببا غبباب مببا بببأن يقببرون بالغيب يؤمنون الذين وكذلك الناس بخلق

أنببا ويقببول يكببابر أن يريد أحدا إل اللهم نشاهد مما أعظم الله مخلوقات
من خلقتني منه خير (( أنا وجل عز لله الشيطان قال كما بخلقا أشد
لقومه فرعون قال ) وكما) طين من وخلقته نار

مم  أأ أنا (( رر أأ مي من أخ أذ ا مم ذذ ي أه لل أو  ا رن هه ذهي هد أوال أم أكككا هن أي ذبيكك (())52( هي  (
فببي العظيمببة المخلوقات أن يعلم فكل )) وإل  اللعلى ربكم أنا وقال

قببال ولهذا النسان بخلق من أعظم والقمر والشمس والرض السماوات
للعقلء تغليببب بمببن التيان وفي المؤلف قال))  خلقناهم ( إنا( تعالى
تغليبببا بخلقنببا أما يقل )) ولم خلقنا (( أمن قوله في بمن التيان ؟ كيف

العقلء غيببر وفيهببم العقلء فيهم وجل عز الله بخلقه ما أن للعقلء. وذلك
والبهاكئم يعقلون والجن فالملكئكة يعقل ل من وفيهم يعقل من فيهم يعني

الجمببادات مببن العقببل إلببى أقببرب البهاكئم كانت وإن تعقل ل والجمادات
اللببه قال كما وجل عز بخالقها به تدرك عقل لها الشياء هذه كل هذا ومع

وإن فيهككن ومككن و الرض  السككبع  السككماو ات له (( تسبح تعالى
) وأبخبببر) تسبيحهم تفقهون ال ولكن بحمده يسبح إال شيء من

وسببلم عليببه اللببه صببلى النبي يحب أحدا أن وسلم عليه الله صلى النبي
يحبه وسلم عليه الله صلى والنبي

يلصق البزم البزب طين من أصلهم أ ي)) "  خلقناهم (( إنا قال 
والقببرآن النبببي لنكببار يتكبببروا فل ضببعيف بخلقهببم أن " المعنببى باليككد

خلقنككا أم خلقا أشد أهم((  قال لم طيب اليسير هلكهم إلى المؤدي
أن والحقيقببة اللببه بخلببق مببن أم أشببد هببم هل ليتبين بخلقهم أصل )) بين
فمببن للعببراب بالنسبة وقفة إلى تحتاج بخلقنا أمن بخلقا أشد أهم الجملة
؟ يعربها

...:الطالب
 بخبر وأشد مبتدأ وهم للستفهام : الهمزةالشيخ 

 الله عبد ل : لالشيخ
...:الطالب
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أنكا((  تمييببز فهببو منصببوبا بعدها السم جاء إذا أفعل لن : تمييزالشيخ 
نقببول )) كببذلك نفككر ا وألعز((  تمييز فيها نقول )) مال ماال منك أكثر
أمببن وأما تمييز فهو التفضيل اسم بعد منصوبا السم جاء فإذا تمييز فيها

ومببن هم أيستوي يعني للتسوية هنا الهمزة ولهذا المعادل هو فهذا بخلقنا
 أعظم الله بخلق من بل يستوون ل والجواب بخلقنا؟

أذ ا: الطببالب ذإ أو مو ا (( أأ ةة أر أي أن آ هرو ذخ مسكك أت مس هلو ا14( أي أقككا أو من )  أذ ا ذإ لال أهكك ذإ
رر مح رن ذس ذبي أذ ا15( مم ذئ أأ أنا )  مت لنا ذم هك ةبا أو أر ا ةما هت أظا ذلع لنككا أو ذئ أن أأ هثككو هعو مب أم ( أل

أنا16 هؤ أبا أوآ أأ أن )  هلو لو أل مل17(  ا هق مم )  أع مم أن هت أأن أن أو هرو ذخ ). ))18( أد ا
بزينككا (( إنككا وجببل عز الله قال  الرجيم الشيطان من بالله : أعوذالشيخ

ال مككارد شككيطان كككل من وحفظا  الكو اكب بزينة  الدنيا  السماء
 ؟ قبلها مما يسمعون ل جملة موقع ما آبخره ) إلى) يسمعون

...:الطالب
في طيب المل إلى يستمعوا أن من حفظا يعني وحفظا قوله : فيالشيخ

شاكر   قراءتان)) (( يسمعون
...: الطالب
سسمعون:  الشيخ )) (( يسككمعون قراءة على الله هداية  طيب)) (( ي
ل قال وهنا بنفسه يتعدى سمع يعني بنفسها تتعدى وهي بإلى تعدت كيف

 إلى يسمعون
...: الطالب
المل يسمعون ل يقل ولم إلى قال : لكالشيخ

...: الطالب
؟ بنفسه يتعدى سمع أن مع :  لماذاالشيخ

...: الطالب
: لالشيخ

...: الطالب
طيببب المل إلببى يصببغون ل يصببغون معنببى مضببمن : لنببهالشببيخ 

سسمعون ...   أصلها)) (( ي
:يتسمعونالطالب
 وصارت التاء فأدغمت : يتسمعونالشيخ

سسمعون  ((ال: الطالب )) ي
سسمعون ((ال: الشيخ ؟ غانم يا العلى بالمل المراد ما  طيب)) ي

:الملكئكةالطالب
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 اللغة في المل وأصل طيب : الملكئكةالشيخ 
 : الجماعةالطالب
 ؟ كانوا جماعة : أيالشيخ

 : الشرافالطالب
إعراب))  (( دحور ا قوله مل يسمون القوم من : الشرافالشيخ

...: الطالب
 بس واحدة كلمة إل يمكن ل واحدة كلمة إل منك نقبل ما : عينالشيخ 

...: الطالب
 مطلق : مفعولالشيخ

...: الطالب
؟ دحورا معنى وايش  صح لجله : مفعولالشيخ

...: الطالب
طردهببم أجببل مببن موقوفببون أنهببم يعنببي وإبعببادا طببردا : يعنببيالشيخ 

) ال خ)  الخطفككة خطككف من (( إال قببوله طيب السماء عن وإبعادهم
 ؟ شيء أي من الستثناء هذا

...: الطالب
 نعم حضرت : ماالشيخ

...: الطالب
الواو وفيها يسمع وفيها ل فيها يسمعون ل من شيء أي : منالشيخ

...: الطالب
 ؟ منه المستثنى أين سؤالي أنا يستقيم ما : إلالشيخ 

...: الطالب
 أحمد : لالشيخ

الجماعة واو : منالطالب
طيببب بخطببف مببن إل يسببمعون ل يسمعون في الجماعة واو : منالشيخ

قببوله النصببب ويجببوز الببواو مببن بدل الرفع محلها يكون التقدير هذا على
فببأتبعه قببوله معنببى )) مببا شككهاب فككأتبعه  الخطفككة خطف  من((

شهاب
 ؟ أين من الشهاب طيب شهاب : بخرقهالشيخ 

...: الطالب
معناه ثاقب قوله الكواكب : منالشيخ

...: الطالب
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أمككن خلقككا أشككد أهككم (( فاستفتهم تعالى الله قال :  بخارقالشيخ
(( أمككن المزينببي  بخالببد)) خلقنككا (( أمن الببدرس كملنا ) ما) خلقنا
؟ بخلقنا بمن المراد  ما)) خلقنا

...: الطالب
(( رب قبببال لنبببه فيهبببا ومبببن والرض السبببماوات نعبببم : أيالشبببيخ

قببال ) ثببم)  المشككارق ورب بينهمككا ومككا و الرض  السككماو ات
السببماوات ) مببن) خلقنككا أمككن خلقككا أشككد أهككم (( فاسككتفتهم

أن مببع العقلء علببى الدالة بمن عبر إشكال هنا واضح بينهما وما والرض
 ؟ القل جانب يغلب لماذا... عقلء غير الكثر

أفضل :لنه الطالب
)) البزب طيكن مكن خلقناهم (( إنا قوله وأشرف أفضل : لنهالشيخ
البزب طيككن مككن خلقنككاهم (( إناعيسببى العراب من محلها الجملة

) ؟)
 ...: الطالب
ضرر... تدفعون لنكم لبعض بعضكم شهادة تقبل ل : ل الشيخ

...: الطالب
 يعرفها ربما عنه لتدافعوا... ذكرناها لكن... : ما الشيخ

 :استئنافية الطالب
؟ ليش : استئنافيةالشيخ

 :جواب الطالب
منها؟ الغرض : ماالشيخ

يستطيعون :ل الطالب
أنهببم ادعببوا مببا هم  ذلك يستطيعون ل ؟كيف ايش يستطيعون : لالشيخ

 لبيان ولكن مخلوقون
 : ضعفهم الطالب

(( إنككا فقببال بخلقنببا ممببا يقببول قبباكئل )كببأن) خلقنكا  أمن(( قببال لمببا
نأبخببذ طيببب الصببل فببي ضببعفاء ) فهببم) البزب طيككن مككن خلقناهم

أول مببن الببدنيا السببماء زينا إنا الية مبدأ وجل عز الله يقول الية الفواكئد
  الله سبحان السورة

آبخببره ) إلى) بزجر ا فالز اجر ات صفا (( و الصافات تعالى الله قال 
صببفاتها باعتبببار بالملكئكببة وجببل عببز اللببه يقسببم الثل ث اليببات هذه في
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عببز الخالق عظمة على تدل منها صفة كل لن وتاليات وزاجرات صافات
وجل

الصببف الثلثببة أحببوالهم فببي الملكئكببة فضببيلة الكريمة الية فواكئد ومن 
به يحلف بأن أهل كان بما إل يحلف ل لنه والتلو والزجر

مخلوقات الملكئكة لن بالمخلوق وجل عز الله حلق كيف قاكئل قال فإذا 
سبببحانه اللببه أن ذلببك علببى فببالجواب ؟ شببرك ببالمخلوق الحلف أن مع

وتعالى سبحانه أنه كما المالك لنه بخلقه من شاء بما يحلف أن له وتعالى
الله أمر أرأيت وعدوانا ظلما كان وإن شركا كان وإن شاء بما يأمر أن له

يببأمر أن لله لكن شرك الله لغير والسجود لدم تسجد أن للملكئكة تعالى
أعظببم مببن البببن وذبببح ابنه يذبح أن الخليل ابراهيم أمره أرأيت شاء بما

شببرك اللببه بغيببر الحلف كذلك وجل عز لله طاعة الله بأمر وصار الكباكئر
 بخلقه من شاء بما يخلف أن فلله هذا مع ولكن
الشببيء هذا كان إل بخلقه من بشيء يحلف ل الله أن نعلم أن يجب ولكن

اللببه بآيببات للحلببف متضمن المخلوق بهذا الحلف فيكون آياته أعظم من
 الخالق عظم على يدل المخلوق عظم لن فعله هي التي وجل عز
تعببالى اللببه قببال الصببف الملكئكببة صفات من أن الكريمة الية فواكئد من

( أال وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي ) وقال)  الصافون لنحن (( وإنا
) ربها لعند  الملئكة تصف كما تصفون

بببالزجر بالتصببرف موكلة لها الملكئكة أن الكريمة الية فواكئد ومن طيب 
(( و الز اجر ات لقببوله احتضببارهم عنببد الكفببار وزجببر السببحاب كزجببر
) ) بزجر ا
وهذا القرآن تتلوا أي الذكر تتلوا الملكئكة أن الكريمات اليات فواكئد ومن
تتلببوه حيببث القببرآن فضببيلة وعلببى اللببه بعبببادة الملكئكببة قيام على يدل

) ) ذكر ا (( فالتاليات تعالى لقوله الملكئكة
هذه فواكئدها من اليات آبخر ) إلى) لو احد إلهكم (( إن تعالى قال ثم 

)) لو احد إلهكم (( إن لقوله إلوهيته في وجل عز الله وحدانية اليات
)) لو احد إلهكم (( إن لقوله الله سوى ما إلوهية بطلن فواكئدها ومن 

اللببه لن التوحيد أهمية فواكئدها ومن باطل فهو سواه فما واحدا كان فإذا
اللببه ولن التوحيد هذا ثبوت على بالملكئكة أقسم ثبوته على أقسم تعالى

إن((  اللم والثببالث إن والثبباني بالقسببم مؤكببدات بثلثببة أكببده تعببالى
)) لو احد إلهكم
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المقسببم مببا وعليه به المقسم بين التناسب الكريمات اليات فواكئد ومن
والمقسببم والتلببو والزجببر الوصبباف: الصببف تلك حال في الملكئكة ؟ به

للببه توحيدا ذلك تفعل إنما الملكئكة أن بينهما والتناسب الله وحدانية عليه
له وتعظيما وتعالى سبحانه

لقببوله وتعالى سبحانه لله الربوبية إثبات الكريمة الية فواكئد ومن طيب 
))  السماو ات (( رب

ومككا و الرض  السماو ات((  قببوله فببي ربببوبيته عموم فواكئدها ومن 
))  المشارق ورب بينهما

قببوله فببإن الربوبيببة وتوحيببد اللوهيببة توحيببد بيببن التلزم فواكئببدها ومببن
إلهكككم إن((  قببوله بعببد))  بينهما وما و الرض  السماو ات  رب((

متوحببدا كببان إذا أنببه وذلببك اللوهيببة فببي توحببده على ))كالدليل لو احد
(( يا تعببالى اللببه قببال كمببا اللوهيببة في متوحدا يكون أن لزم بالربوبية

)) قبلكككم مككن و الككذين خلقكككم  الككذ ي ربكككم  العبدو ا  الناس أيها
أيكا أحببدا بخلق ول يخلقكم لم ممن غيره تعبدون فكيف أهكا ((  مي هس أأ لنكا  ال
أب ذر رل هض أث هعو ا أم ذم أت مس هه أفا لن ألكك أن ذإ ذذي للكك أن  ا هلعو مد من أتكك ذن ذمكك ذه هدو للكك من  ال ألكك

هقو ا هل مخ ةبا أي أبا ذو هذ أل هعو ا أو أم أت مج هه  ا مببن العلم أهل قال ]ولهذا73)[الحج:)   أل
لنببه متناقضببا كببان وإل اللوهيببة بتوحيد يقر أن لزمه الربوبية بتوحيد أقر

ل مببن معببه تعبببد ثببم الخببالق الببرب هببو وحده الله بأن تقر كيف له يقال
العزيببز الكتبباب آيات من شابهها وما الية وهذه تناقض إل هذا وهل يخلق
 ؟ السلم عبد اسمه ايش التلزم على تدل

: بخالدالطالب
بيببن التلزم علببى تببدل  وشبببهها الية وهذه أقول بخالد يا يل : بخالدالشيخ
 ذلك وجه واللوهية الربوبية توحيد

...:الطالب
؟ نلزمه زكيف اللوهية بتوحيد يقر أن يلزمه

...:الطالب
 نعم غيره نعبد أل فيجب الخلق في واحد : بأنهالشيخ 

رب((  لقببوله عببدد السببماوات أن إثبببات الكريمببة اليببة فواكئببد ومببن
الرض وكذلك سبع بأنها مواضع في بين )) وقد  السماو ات

ا وما والرض السماوات عظم إلى الشارة فواكئدها ومن  اللبه لن بينهم
اللببه عظمببة علببى يببدل وهذا الحجة إقامة مقام في إليها الربوبية أضاف

 اللوهية لتوحيد الملزم كالدليل صارت لعظمتها وأنها
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مببا العظيمببة المخلوقببات مببن والرض السببماوات بيببن أن فواكئدها ومن
والرض للسماوات قسيما والرض السماء بين ما يكون أن اقتضى

المشببارق لتصببريف وتعببالى سبببحانه الله قدرة تمام اليات فواكئد ومن 
في يتصرف أن يستطيع أحد )) ول  المشارق (( ورب لقوله والمغارب

مكببان تغيير يعني بحرف ول بتأبخير ول بتقديم ل والمغارب المشارق هذه
واحدة بدقيقة الشمس طلوع يقدموا أن على اجتمعوا كلهم الخلق أن لو
إلى ؟ من إلى ذلك وإنما استطاعوا ما مكانها عن يزحزحوها أو يؤبخروا أو

فسببارت بحكمته تسير أن أمرها وقد فيها يتصرف الذي هو وجل عز الله
حيببث مببن ردهببا غيرهببا يغيرهببا أن تعببالى الله أراد فإذا مسمى أجل إلى

  غربت حيث من فشرقت جاءت
آبخببر ) إلببى)  الكو اكب بزينة  الدنيا  السماء بزينا (( إنا تعالى قال ثم

 اليات
بهببذه السببماء زيببن تعببالى اللببه أن الفواكئببد: بيببان مببن اليببات هببذه فببي

ول قمببر فيهببا ليببس صببافية ليلة في السماء في رأيت إذا فإنك الكواكب
النجببوم هذه حسن من تتصوره ل ما الحسن من لها وجدت إضاءة حولك

بعببض من بعضه والمتباعد بعض من بعضهم والقريب والخفي اللمع فيها
سبببحانه وأنببه وجببل عز الخالق عظمة على يدل مما الشكال والمختلف

أشببار الزينببة غير فاكئدة أيضا وفيها للسماء زينة النجوم هذه جعل وتعالى
الهتببداء والزينببة الحفببظ غير ثالثة فاكئدة )) وفيها وحفظا((  بقوله إليها

الفواكئببد هببذه فيها النجوم )) فهذه يهتدون هم وبالنجم (( ولعلمات
نعم الثلثة

بعببض مببن أدنى بعضها متطابقة السماوات أن الكريمة الية فواكئد ومن 
سببماوات هنبباك أن علببى يببدل ) مما)  الدنيا  السماء بزينا (( إنا لقوله
كذلك وهن فوقها

لهم زين حيث بخلقه وتعالى سبحانه الله عناية الكريمة الية فواكئد ومن 
شببيئا فيببه يببرون ل حالكا مظلما كان لو لنه رؤوسهم فوق الذي السقف

بهببذا اعتنببى تعببالى اللببه ولكببن اليحبباش مببن شيء ذلك في لكان منيرا
الببدنيا السببماء حفببظ حيببث آبخر وجه من الله عناية أيضا وفيه لهم فزينه
 الكواكب بهذه
بما الشياطين تعبث لئل الفاكئدة قلنا ؟ الحفظ هذا فاكئدة ما قاكئل قال فإذا

بببالكفران الخلببق بتغرير الشياطين تعبث أو الوحي من السماء من ينزل
 الغيب يعلمون وأنهم
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كككل (( مككن لقببوله مببردة الشببياطين أن الكريمببة اليببات فواكئببد ومببن
صببفة جعلت فإن كاشفة صفة مارد كلمة أن على ) بناء) مارد شيطان

واليببة ذلببك دون ومنهم مردة منهم الشياطين أن على دليل ففيها مقيدة
صببفة تكببون لن ومحتملببة شببيطان لكببل صببفة مببارد تكببون لن محتملة
 مارد غير بعضهم يكون وأن الشياطين لبعض
العلببى المل إلببى يسببمعون ل الشببياطين هببؤلء أن اليببات فواكئببد ومببن

الببتي الشببهب هببذه بسبببب ؟ بمبباذا مببراده ينالون بحيث الكامل السماع
المل إلى يصغي كامل سماعا يسمع أن منهم الواحد يستطيع فل تحرقهم
إلببى يببأتون تجدهم بل محدثه وإلى شيخه إلى النسان يصغي كما العلى
وتببأني مهلببة هنبباك يكببون أن دون يسببمعون ما فيخطفون بخطفا السماء

الشهب من تخشى لنها
شهاب (( فأتبعه لقوله أجسام الشياطين أن الكريمة الية فواكئد ومن 

فببإن كببذلك وهببو جسببما كببان مببا إل يحببرق ول يخببرق ل ) لنببه) ثاقب
أجسببام الكثيفببة الجسام تخترق لطيفة أجسام لكنهم أجسام الشياطين

يجككرى  الشيطان ( إن وسببلم عليببه الله صلى النبي قال ولهذا البشر
مجببرى الجسببد مببن تجببري الببرو ح أن  كما)  الدم مجرى آدم  ابن من

تخببترق لطيفببة أجسببام الشببياطين فكببذلك لطيببف جسببم والببرو ح الببدم
 الكثيفة أو الثقيلة الجسام

الجسببام هذه يعطي قد وتعالى سبحانه الله أن الكريمة الية فواكئد ومن
يسببمعون ل لقببوله ؟ كببذلك أليببس السماء إلى بها يصلون قدرة اللطيفة

إلببى يصببلون قببد أنهببم شببك ول الخطفببة بخطببف من إل العلى المل إلى
ذوو البشببر قببوة مببن وأشببد أقببوى هببو مببا القببوة من لديهم وأن السماء
قبل بعرشها يأتيني أيكم((  سليمان قال لما أرأيتم الكثيفة الجساد

أن قبككل به آتيك أن  الجن من لعفريت قال مسلمين يأتوني أن
فقببال(( مقامه من فيه يقوم معين وقت له )) وكان مقامك من تقوم

البوقت يبأتي أن قببل )) يعني مقامك من تقوم أن قبل به آتيك أنا
اليمببن فببي سبببأ ملكببة وعببرش الشام في سليمان وكان فيه تقوم الذي
لقككو ي لعليككه وإنككي مقامككك مككن تقوم أن قبل به (( آتيك يقول
وجببل عببز اللببه دعا  والذي))  الكتاب من لعلم لعنده  الذ ي قال أمين

أن قبل )) يعني طرفك إليك يرتد أن قبل به آتيك أنا((  به دعاه بما
مببن أقببوى والملكئكببة الملكئكببة بببه تببأتي الذي لن ترده ثم طرفك ترسل

مككن هذ ا قال((  عنده مستقرا رآه فلما الحال في رآه فلهذا الشياطين
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توصببلهم وقببوة قببدرة لهم الشياطين أن المهم آبخره )) إلى ربي فضل
طيببب وجببل عببز اللببه هو والقوة القدرة هذه أعطاهم والذي السماء إلى

المل بببأنهم وصببفوا حيببث الملكئكة فضيلة الكريمة الية فواكئد ومن يقول
 المعنوي والعلو الحسي العلو ففيه ومكانتهم مكانهم لعلو العلى

تببأتيهم الشببياطين بهببا يقذف التي الشهب أن الكريمة اليات فواكئد ومن
أن يلببزم ول الشببهب يجببدون الفببرار حبباولوا جهة أي فإلى جانب كل من

ولكببن جهببة من يأتيهم واحد شهاب يكون قد ل عليهم الشهب هذه تجتمع
منهببا الفببرار يحبباولون جهة أي وهكذا ثاني شهاب أتاهم الفرار حاولوا لو

)) جانب كل من ويقذفون((  قال الشهاب سيجدون
أو السببماء تحببل لن أهل ليسببت الشببياطين أن الكريمة الية فواكئد ومن
)) (( دحورا لبعادهم يقذفون ولهذا منها تقرب أو فيها تقعد

العقبباب عليهببم يقببع مكلفيببن الشببياطين أن الكريمببة اليببة فواكئببد ومببن
لعككذ اب (( ولهم لقببوله الببداكئم العقبباب عليهم يقع الثواب لهم ويحصل
 داكئم ) يعني) و اصب

 إال(( لقوله السماء بخبر تأتي قد الشياطين أن الكريمة الية فواكئد ومن
من إال((  قببال اللببه إن قاكئببل يقببول قد )) ولكن  الخطفة خطف من

يصل ل )) وحينئذ ثاقب شهاب فأتبعه((  قال )) ثم  الخطفة خطف
إلببى يصببل قد أنه على البخرى النصوص دلت قد أنه فالجواب مراده إلى

الشهاب يدركه أن قبل الكاهن إلى فيصل مراده
 الكريمة الية فواكئد ومن 

مككن خلقناهم إنا خلقنا أمن خلقنا أشد أهم (( فاستفتهم قال
صببلى اللببه رسول أن على يدل ما الكريمة الية هذه ) في) البزب طين

)) وهببو (( فاسككتفتهم لقوله والمحاجة بالبل غ مكلف وسلم عليه الله
 الرسككول أيهككا (( يا ربببه من إليه أنزل ما يبلغ أن أمره الله فإن كذلك
 قومه يجادل أن ) وأمره) ربك من إليك أنزل ما بلغ

(( فككإن لقوله يحاجهم بأنه ) وأبخبر) أحسن هي بالتي (( وجادلهم
هببذه على ) ويتفرع)  اتبعن ومن لله وجهي أسلمت فقل حاجوك

الببباب هببذا فببي كوظيفته العلم ورثوا الذين العلم أهل وظيفة أن الفاكئدة
ارعتهم الباطبل أهل محاجة فيلزمهم أن وضبو ح ذلبك علبى ويتفبرع ومق

أعببداء يحبباج العلببم طببالب لن اللببه سبببيل فببي الجهبباد مببن نببوع العلببم
فتكببا أعظم الفكري الغزو يكون وأحيانا باطلهم به ليدحر بالحق الشريعة

بيببت كببل يببدبخل الفكببري الغببزو فببإن تشبباهدون كمببا المسلح الغزو من
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الغببزو لكببن مقاومببة أو معارضببة يجببد أن بببدون البببيت صبباحب بابختيببار
ومدافعببة مريببر قتببال بعببد إل البلد يدبخل ول بل البيت يدبخل ل العسكري

بالقتببال المسلح بالغزو أحيانا عليهم يتسلطون المسلمين فأعداء شديدة
الغببزو مببن وأنكى أشد وهو الفكري بالغزو وأحيانا منه التحرز يمكن وهذا

ربمببا بببه يعلمببون ول بيببوتهم قعببر فببي المسببلمين يصببيب لنببه المسببلح
ل وهببم كببامل مسببحا أفئببدتهم مببن السلم ويمسح السلم من يخرجون
بالشهوات المسلمين يغرون لنهم يشعرون

ولببم الله عبادة نسي له بخلق ما نسي الشهوات في انغمس إذا والقلب 
وقعببوده قيببامه حببال في النسان فتجد وجل عز بالله تعلق قلبه في يكن

هوات بهبذه إل يسبعى ول الشبهوات بهبذه إل يفكر ل ومجيئه وذهابه الش
تعظيببم الضببعفاء نفببوس فببي يغببذون أيضببا كببذلك لغيرها يخلق لم وكأنه
ذلببك أشبه وما طريقا وأقوم حضارة وأشد تقدما أكثر وأنهم الكفار هؤلء
موجببود أنببه شببك ل وهذا القوم هؤلء حراكئق في وينصهر المسلم فيمور

بسبببب شخصببيتها وهلكببت معنوياتها زالت السلمية البلد من كثيرا وأن
 الفكري الغزو هذا
ولكببن البلد بأبببدانهم لحلببوا عسببكريا غببزوا السببلمية البلد غببزو لببو إنه

النبباس يغببزو أن المشببكل لكببن لهببم مبغضببة منهببم نببافرة الناس قلوب
لهببم فتحببوا قببد بيببوتهم فببي جالسون وهم وعقاكئدهم وأبخلقهم بصفاتهم
العلمي بالسل ح الغزو كان ولهذا الدمار هو وهذا المشكل هو هذا القلوب

مببن وأبلببغ أنفببع يكن لم إن مساويا رسوله وسنة الله كتاب من المستمد
نعبد أن علبى نفسبي وأحبث فيكبم الله بارك أحثكم فأنا العسكري الغزو
بأفكببارهم بيوتنببا فببي يغزونببا أن يريببدون الببذين أعببداكئنا لمكافحببة العدة

حببتى الملوثببة وأبخلقهم المنحرفة بأفكارهم بل الملوثة وأبخلقهم الخبيثة
سببل ح من وأشد فتكا أعظم سلحهم لن هؤلء شر من المسلمين نحمي
عبرف البخرى البلد إلى منكم بخرج من وربما ظاهر هو كما والنار الحديد

وراء والنجببراف العقيببدة فببي النحببراف إلببى أدى ممببا أعببرف مما أكثر
كافرة بلد كأنها السلمية البلد بعض أصبحت حتى الشهوات

نجببد أننببا حببتى استطاعوا ما بكل البلد هذه يغزو أن يحاولون الن وهم 
المسببلمين أبخلق اضببمحلل إلببى الببدعوة ينشببر الصببحف فببي أحيانببا

يفتتح اللفظ وبهذا والفرنجية الوربية للزياء دعاية أحيانا ينشر وعاداتهم
أشبببه ما أو الوربية الموضات أو الوربية الزياء أو الغربية للزياء معرض

العقيببدة فسببدت الخلببق فسببد وإذا أبخلقنا يفسدوا أن لجل هذا كل ذلك
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أضبعف صباروا وحينئبذ بربهبم المسبلمين تعلق زال العقيدة فسدت وإذا
)) خلقككا أشككد أهم (( فاستفتهم طيب السلمة... الله نسأل المم
.  هذا على نقف

مل (( : الطالب أت أب مب ذج أن ألع هرو أخ مس أي أذ ا12( أو ذإ أو هرو ا )  مك أن أال هذ هرو هك مذ أيكك
أذ ا13( ذإ أو مو ا )  أأ ةة أر أي أن آ هرو ذخ مس أت مس هلو ا14( أي أقا أو من )  أذ ا ذإ لال أهكك رر ذإ مح ذسكك

رن ذبي أذ ا15( هم ذإ أ
أ أنا )  مت لنككا ذم هك ةبككا أو أر ا ةمككا هت أظا ذلع لنككا أو ذإ أ

أن أ هثككو هعو مب أم )16( أل
أنا هؤ أبا أوآ أن أأ هلو لو أمل مل17(  ا هق مم )  أع مم أن هت من أأ أن أو هرو ذخ أما18( أد ا لن ذإ أف أي )  ذهكك

رة أر مج رة أبز أد ذح أذ ا أو ا ذإ مم أف أن هه هرو هظ من هلو ا19( أي أقا أو أنككا أيككا )  أل مي أذ ا أو هم أهكك مو أيكك
ذن مدي أذ ا20(  الكك أهكك هم )  مو ذل أيكك مصكك أف مل ذذ ي  ا للكك مم  ا هتكك من ذه هك أن ذبكك هبو مذ أككك )21( هت

هرو ا هش مح أن  ا ذذي لل همو ا  ا أل مم أظ هه أج أو ا مبز أأ أما أو هنو ا أو أن أكككا هدو هبكك مع من22( أي ذمكك  (
ذن ذه هدو لل مم  ال هه هدو مه ألى أفا ذط ذإ أر ا ذم ذص ذحيكك أج مل مم23(  ا هه هفككو ذق أو مم )  ههكك لن ذإ

أن هلو هئو مسكك أمككا24( أم مم )  هككك أن أال أل هرو أصكك أنا مل25( أت أبكك هم )  أم ههكك مو أيكك مل  ا
أن همو ذل مس أت مس ) ))26( هم

لعجبككت (( بككل تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
؟ يعود ضمير أي على قراءتان الية هذه ) في) ويسخرون

...: الطالب
 الفتح : على الشيخ 

...: الطالب
وجل عز الله إلى عاكئدا كان إذا طيب الصحيح القول هو هذا : نعم الشيخ

 ؟ مجازي أم حقيقي عجب هو فهل
...: الطالب
العجب إن قاكئل قال إذا الصفات كساكئر وأنه حقيقي أنه : الصحيح الشيخ

أن فكيببف بببال علببى لببه يخطببر مببا لحصببول النسان على تطرأ حالة هو
؟ به الله يوصف
اللببه حببق في يكون ل أنا ذكرته الذي العجب من النوع هذا : نقول الشيخ

الله؟ حق في ممتنع أنه على الدليل ما
...: الطالب

السم عليه يدل الذي بالعجب الله هداية مثل : طيب الشيخ 
...: الطالب
. للعجب مثال أعطني أقول انا : ل الشيخ

...: الطالب
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عجببب المشببركين مببن هببذا النكببار العجببب طيببب عجب هذا...:  الشيخ
 الله من اللي النكار

...: الطالب
بل((  اليببة هببذه لحببد العجببب أضببيف مببا قاكئببل يقببول قد : هذا الشيخ

آيككة رأو ا إذ ا((  قبببوله إنكبببار عجبببب )) هبببذا ويسككخرون لعجبككت
؟ بالية المراد )) ما يستسخرون

...: الطالب
؟ بالية المراد ما : ل الشيخ

...: الطالب
: فقط الشيخ

...: الطالب
 آية أي ول واحدة آية المراد : لكن الشيخ

...: الطالب
 ؟ آية أي المراد أن على دليلك : وما الشيخ

...: الطالب
 ال خ : نعم الشيخ

...: الطالب
العمببوم تفيد الشرط سياق في والنكرة الشرط سياق في : نكرة الشيخ

.  فقط للتمثيل فهذا القمر كانشقاق المؤلف قول وأما
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